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“Ik vind het hier
fantastisch!”
René Berkvens zit al
25 jaar op z˜n plek
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Toekomst geven in de regio

Column

Lef tonen, kansen grijpen, talent zien en toekomst geven.
Laat je inspireren door mensen die dat laten zien.

In het kort

Lef tonen
team Communicatie

Schommel
Als kind gaat het vaak vanzelf, al is het soms met een
beetje hulp. Weet je nog, op de schommel? Je wou
alsmaar hoger en hoger. Duwen, papa! Nog hoger!
En dan is het ineens te eng. Dan wil je langzamer.
Terug naar je vorige snelheid. Waar het iets veiliger
voelt. Papa! Stop! Je stort je in de armen van je
ouder. Veilig. En dat is vanzelfsprekend. Als kind leer
je gaandeweg vertrouwen krijgen. Je weet dat je
terug kunt vallen op je ouders. Het is een zekerheid
op de achtergrond. Een onzichtbare steun.
Het is ﬁjn om te weten dat je op iets of iemand kunt
terugvallen. Ook als je ouder wordt. Als je nieuwe
stappen zet en bij wijze van spreken soms weer net
te hoog schommelt.
René zette 25 jaar geleden zijn eerste stappen. Hij
groeide en hoefde steeds minder terug te vallen op
zijn jobcoach. Maar die jobcoach staat wel al 25 jaar
aan de zijlijn, klaar om hem op te vangen. Voor de
zekerheid. Hein is wat korter op pad. Zijn werkgever
Jumbo zorgt voor een vangnet als dat nodig is.
Melvin is in ‘full swing’: hij schommelt volop en de
sky is the limit. Ondernemer Dean weet dat hij op
Senzer kan terugvallen in de maanden dat het wat
minder gaat en de winnaars van de Senzer Award
vormen zelf een vangnet.

Service met een glimlach van Hein Pero
Lees meer op pagina 10

Senzer
Award
Tijdens de jaarlijkse ‘Dag van de
Ondernemer’ werd de Senzer Award
2019 uitgereikt. Dat is een prijs voor
bedrijven in onze regio die iedereen
een kans bieden.
Benieuwd naar de winnaars?
Ga dan snel naar pagina 6-7

De Senzer Inspiratiekrant is er
voor iedereen die via Senzer aan
de slag is of op weg is/wil naar
(ander) werk. We laten je graag
4x per jaar zien wat er allemaal
mogelijk is via Senzer.

Uit de goede inzendingen is een winnaar getrokken:
Joe Nelissen, proﬁciat!
Iedereen heeft ondertussen bericht gehad.
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Op de ﬁets

25 jaar leren

René werkt bij Lasita Maja in Someren. Hier produceren ze luxe houten tuinverblijven. En René produceert mee. Hij voelt zich thuis tussen de blokhutten,
picknicktafels en tuinschermen. ”Elke morgen ﬁets ik naar het werk.” vertelt René
tijdens zijn koﬃepauze. “Om tien voor zeven rijd ik aan. Of ik het hier ﬁjn vind?
Ik vind het fantastisch om hier te werken. Reneetje thuis? Dat is niks.”

Al doende leert men. En de een leert makkelijker dan de ander. Hoe is het René
vergaan? Bij Lasita Maja werkt hij nu vier dagen per week. Aanvankelijk waren dat
er twee. Hein Huijbers, al 25 jaar zijn jobcoach vanuit Senzer, vertelt over de
intensieve begeleiding. “René moest veel leren zoals op tijd komen, de pauzetijden aanhouden en het omgaan met collega’s. En omgekeerd, ook voor de
mensen die hier werken, was het natuurlijk even aanpassen. Ja, René is
vooruitgegaan.”

Sterke man
In de productiehal is René op zijn best. Borders, schuttingen en grote schermen
zijn echt zijn ding. Een krachttoer gaat hij niet uit de weg. Of zoals zijn baas Gerard
van der Loo zegt: “Als het moet kan René goed sjouwen.” René lacht even. “Dat
valt wel mee,” zegt hij bescheiden.

samen
sterk

Als je psychisch kwetsbaar bent, is het wel zo ﬁjn
als mensen met kennis van zaken je helpen. Senzer
werkt daarom samen met GGZ en UWV om mensen
te helpen via werk aan hun toekomst te bouwen. De
intensieve begeleiding én korte lijntjes tussen werk
en zorg kunnen voorkomen dat iemand op het werk
uitvalt of helpen (weer) aan de slag te gaan.

Reageren?
communicatie@senzer.nl

René Berkvens

De tijd vliegt als je het naar je zin hebt. Vooral voor René Berkvens zijn de jaren gevlogen.
Onlangs was hij 25 jaar in dienst van Lasita Maja. Zo lang op de juiste werkplek, dat mocht
gevierd worden! Een hoogtepunt dus in Someren. “Compleet met een spandoek, hoog
bezoek in de vorm van Burgemeester en Wethouders en een feest om nooit te vergeten.”
Oplossing Werkzoeker vorige editie:

Heb vertrouwen. Weet dat er een vangnet is. Bij je
nieuwe werkstappen, bij je nieuwe onderneming. En
schommel, hoger en hoger! ‘Ja maar… wat als ik val?
Nee joh... wat als je vliegt!?’

Colofon

René bij zijn spandoek.

“Ik wilde graag
vakkenvuller
worden”

Tanita

“Ik vind
het hier
fantastisch!”

Waardering
René krijgt niet alleen begeleiding van Hein Huijbers maar ook van Peter van
Lierop, zijn werkbegeleider, en Ellen van Lier, zorgcoördinator ORO. Zij gaan
regelmatig samen aan tafel, met René. Ellen: “Problemen zijn er eigenlijk niet.
René doet veel zelf. Hier bij Lasita Maja wordt hij gewaardeerd. Ze doen erg hun
best om René hier een mooie werkplek te bieden.” Want een mooie werkplek is
het. Als René door de hal loopt en zijn collega’s John en André tegenkomt, volgt
een meer dan hartelijke begroeting. Hij komt straks weer werken, laat hij weten.
“Eerst een interview”, zegt René, “ik ben populair in Someren.”

Pensioen
“René mag hier tot zijn pensioen blijven”, zegt Gerard van der Loo. “Het werk
verandert en René wordt langzaam maar zeker wat ouder, waardoor het fysiek ook
zwaarder wordt. René heeft een vaste structuur nodig, duidelijk werk en dat is wel
eens lastig, ja. Maar daar komen we altijd uit.”

In de productiehal werkt René aan borders,
schuttingen en grote schermen.

Skruwwen
Ellen van Lier hoopt dat René nog een volgend jubileum bij het Somerense bedrijf
kan vieren. “Met nog zo’n geweldig feest. Want dat was het, hè René?” “Zeker was
het fantastisch,” reageert René. “Ik moest ook een bietje skruwwen. Met dat
spandoek, die gebakjes allemaal en ’s avonds, toen al mijn neven en nichten op
het feest kwamen. Het was super!”

Begeleid werken: op de loonl˜st b˜
een bedr˜f, begeleiding van Senzer

René kan het goed met zijn collega’s vinden.

Via de regeling Begeleid werken kunnen mensen die een Wsw-indicatie
hebben in dienst treden bij een bedrijf. Je komt dan op de loonlijst van
het bedrijf. Senzer zorgt voor begeleiding en je kunt altijd op Senzer
terugvallen als het toch niet past.
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Toekomst geven in de regio

“Ik wil in
vaste dienst
komen van
Modexpress”

Medewerker
van de Maand
b˜ Modexpress
Hij kon zijn ogen niet geloven. En zijn oren al helemaal niet. Sprakeloos
was hij zelfs even. Maar daarna sprong hij een gat in de lucht van vreugde.
Melvin Pennings werkte nog maar zes weken bij Modexpress via de nieuwe
groepsdetachering van Senzer of hij werd uitgekozen tot Medewerker van
de Maand. Een ongekende eer. “Dan moet je iets in je mars hebben.”
Orde, netheid en uitstraling
Aan de Grasbeemd 5 in Helmond gonst het van
de bedrijvigheid. Hier zit Modexpress. Dit bedrijf is
logistiek actief in Fashion en Lifestyle. Het is hier alles
mode wat de klok slaat. Al die mode moet verpakt
en verstuurd worden naar de consument. Het gaat
om zo’n zestig- tot tachtigduizend stuks per dag.
Een gigaklus. Modexpress is de spil voor webshops
en grote modeketens. “Het is belangrijk dat onze
mensen in een schone omgeving werken” vertelt
Remie Bellemakers, facilitair manager bij
Modexpress. Wij zetten in op orde, netheid en
uitstraling. Melvin Pennings heeft die uitdaging
opgepakt. Met een vliegende start.”

De turbo die Melvin heet
Vergeet opwaaiend plastic, zwerfafval en rondslingerend karton. Bij Modexpress ziet het er tiptop
uit. En als het niet opgeruimd is, dan wordt het dat
wel. Hier houdt Melvin huis en Melvin houdt van
schoon en netjes. Hij is een soort superconciërge.

“Ik zorg voor de kantine, de kantoren en de binnenplaats. Tafels maak ik schoon, aanrechten en de bar.
Ook de koelkasten krijgen een beurt. Ik leeg afvalbakken en scheid afval. Ik beheer de automaten voor
koﬃe en fris en houd bij of er van alles voldoende op
voorraad is. Buiten ga ik rond met de grijper. Ik pik
peuken op en papier op de parkeerplaats, ﬁetsenstalling en losplaatsen. Als ik alles heb gehad, begin ik
opnieuw. Eigenlijk ben ik nooit klaar.”

Niets dan lof
In nog geen twee maanden tijd is er bij Modexpress
een frisse wind gaan waaien. Melvin Pennings is
de schoonmaakexpres in eigen persoon. Remie
Bellemakers is onder de indruk. “Wij zien een zeer
gemotiveerde, initiatiefrijke, facilitair ondersteunende
medewerker met oog voor omgeving en collega’s.”
Melvin werd genomineerd en vervolgens uitgekozen
tot Medewerker van de Maand. Remie licht toe:
“Melvin levert een fantastische bijdrage aan orde,
netheid en uitstraling. Hij is de hele dag actief. Alles
ziet er pico bello uit. Hij staat voor iedereen klaar.”

“Ik trek mijn plan en deel zelf mijn werk in. Natuurlijk in overleg met mijn werkleiders.”

In augustus is Senzer met een
groep gestart bij Modexpress.
Op drie locaties in Helmond
en Deurne zijn mensen aan
de slag in logistieke werkzaamheden en facilitaire ondersteuning. Denk daarbij aan
dozen vouwen, in- en uitpakwerkzaamheden, ondersteunen
bij orderpicken, opruimen van
logistieke ruimtes en het
stickeren van producten. Ook
het opruimen van de kantine
en andere gezamenlijke ruimtes
en het bijhouden van het
buitenterrein hoort tot de taken.

Beperking? Welke beperking?
En Melvin zelf? Die was sprakeloos van zoveel lof.
Even maar. Daarna heeft hij feest gevierd met zijn
collega’s om het thuis nog eens dunnetjes over te
doen. “Een ﬂesje opengetrokken,” zoals hij zelf zegt.
Zijn certiﬁcaat Medewerker van de Maand heeft een
ereplaats gekregen. Bij deze prijs hoort ook een
fashioncheque ter waarde van vijftig euro. Deze gaat
hij binnenkort verzilveren. Klasse voor iemand met
een conversiestoornis en die opnieuw heeft moeten
leren lopen en van geen rolstoel wilde weten. Maar
van die beperking lijkt hij weinig last te hebben.
Melvin stoomt door. Bladeren op het terrein?
Gammele tafels en stoelen? Slimmer gereedschap?
Melvin bruist van de ideeën en denkt in oplossingen.
Hij trekt zijn plan en weet hoe hij zijn werk moet
indelen. Overleg prima, begeleiding (bijna)
overbodig. Buitenlandse medewerkers staat hij
moeiteloos te woord in het Engels. De turbo raast
voort. Hij groeit en heeft ambitie. “Ik wil in vaste
dienst komen van Modexpress.”

Remie Bellemakers

Toekomstmuziek
De groepsdetachering bij Modexpress draait op volle toeren. Het team telt zo’n twaalf krachten. “Logistiek en facilitair
zijn we goed bezig,” vertellen werkleider Paul van den Heuvel en zijn collega Hans Verhaegh van Senzer. “We ondersteunen waar nodig.” Remie Bellemakers sluit zich daarbij aan. “We zijn een eigenzinnig bedrijf. En daar moet je gevoel
voor hebben. Senzer lukt het om de juiste mensen te selecteren. Afstand tot de arbeidsmarkt geen bezwaar.” Over de
medewerker van de maand zijn ze het gedrieën roerend met elkaar eens. “Melvin heeft vooral zichzelf ontdekt. Hij kan
meer en hij weet dat. Het zou ons niet verbazen als hij over een tijdje weer een studie oppakt.”

Paul van den Heuvel

“Er wordt hier bijna dag en nacht gewerkt.
Dat moet de kantine er goed bij liggen. Met koﬃe en voldoende fris.”
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Fletcher Kloosterhotel
Willibrordhaeghe
Deurne
Afstanden zijn er om overbrugd te worden. Zeker de afstand tot de
arbeidsmarkt. Zo biedt Fletcher Kloosterhotel Willibrordhaeghe een
open deur voor mensen die elders tevergeefs aankloppen.

Winnaar
categorie
middelgrote tot grote
ondernemingen

“Welkom bij de club,” glimlacht Melissa Stienen, managing director.
“We zijn een grote familie.”

Samen en saamhorig
Een soort familie
In Willibrordhaeghe luisteren ze naar je verhaal. Je kunt rekenen op
geduld en begeleiding. Je krijgt een buddy, taalcoaching en een
opleiding, indien nodig. Je wordt opgenomen in een team waar
iedereen elkaar aanvult.

In Willibrordhaeghe is ruimte voor talent en kun je het beste van
jezelf geven. De huishouding ofwel housekeeping wordt zo ingericht
dat niemand overbelast wordt. Samenwerking en saamhorigheid gaan
hand in hand. En zo win je samen de Senzer Award in de categorie
voor grote bedrijven.

7

Winnaar

SolarUnie
Gemert
SolarUnie zet niet alleen duurzaam in op zonne-energie maar ook op
personeel. Zeker voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Altijd plek
Geef mensen aandacht. Zorg voor begeleiding. Steek tijd en
moeite in hen. Help statushouders met de Nederlandse taal.
Medewerkers gaan hun draai vinden, zitten beter in hun vel en
krijgen zelfvertrouwen. Zo is er altijd plek op de arbeidsmarkt.

categorie kleine
ondernemingen

Kansen
Hier in Gemert bieden ze kansen aan iedereen die gemotiveerd is.
Als je niet over de juiste papieren beschikt, zorgen ze voor een
opleiding tot monteur van zonnepanelen. Compleet met certiﬁcaat.

Groot denken
“Bij ons schijnt voor iedereen de zon,” vertelt Jeﬀrey Otten, directeur
van SolarUnie. Dat is een beloning waard. Een Senzer Award voor
kleine bedrijven die groot denken.
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Kansen gr˜pen in de prakt˜k

Dochter Djavinia (5)
helpt af en toe
mee in de zaak als
kassajuﬀrouw of
winkelmevrouw.

Dankz˜ b˜stand
voor ondernemers
naar een eigen bedr˜f

Dean Hennen en

Cindy Kooijenga

Lekkerbekken die hun neus achterna lopen komen uit bij Dean’s
Knabbels en Babbels. Bij deze foodtruck gaan versgebakken
churros over de toonbank, een zoete Spaanse lekkernij die steeds
meer Nederlandse vrienden maakt. Achter de toonbank staan
Dean Hennen en Cindy Kooijenga, beiden met een neus voor zaken.
Vanuit de regeling Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz)
zijn zij een zaak gestart die bijzonder in de smaak valt.
Kwaliteitsproduct
Bij Dean Hennen (30) en Cindy Kooijenga (31) kruipt
het bloed waar het niet gaan kan. Ondernemersbloed. Bij de pakken neerzitten is niets voor hen.
Aanpakken, doorpakken en doorzetten, dat is Dean.
Eerst als kermisexploitant, toen als taxichauﬀeur en
daarna in de oliebollenkraam. Dat ging niet zonder
kleerscheuren: ze kwamen in de schuldhulpverlening
terecht. Die hebben ze gelukkig nu achter zich
gelaten. Dean komt uit een horecagezin en churros
zijn hun dagelijks brood. “Die maken we helemaal
zelf,” vertelt Dean, “met verse ingrediënten.
Een kwaliteitsproduct. En dat proeven klanten.
Daar komen ze zelfs voor terug.”

de kost probeer te verdienen met een kwaliteitsproduct. Je moet vechten voor je brood. Anders gaat
een ander ermee aan de haal. Nee, dit is geen vak
voor tere zielen.”

gegeven en geadviseerd. Ze herkenden de kansen en
zagen mijn drive. En toen heb ik groen licht gekregen.
Voor churros!”

Overbrug de winter
Achter de schermen
In het hoogseizoen toeren vrouw Cindy en dochter
Djavinia mee met Dean. Daarbuiten werkt Cindy
achter de schermen, zoals ze zelf zegt. “Ik doe de
administratie en zorg dat de boekhouding klopt. Ook
belangrijk: ik ben constant op zoek naar markten en
evenementen die interessant zijn: plaatsen waar iets
te beleven valt met veel toeloop. Dat brengt
speurwerk met zich mee. Het is ﬁjn als je tips krijgt
van collega’s. Dat helpt je verder.”

Dean’s Knabbels en Babbels draait nu anderhalf jaar.
Dean en Cindy kunnen terugkijken op een goede
zomer. Ook het najaar bracht geld in het laatje.
“We kunnen onszelf een salaris betalen,” vertellen
beide ondernemers, “maar nog niet het hele jaar.
De winter staat voor de deur. Dan heb je weinig
evenementen en dus weinig inkomsten. Bij Senzer
weten ze dat. Ze helpen ons deze maanden via het
Bbz ﬁnancieel te overbruggen. Ons uiteindelijke doel
is om straks helemaal op eigen benen te staan.”

De baan op

“Onze foodtruck is opnieuw
bestickerd en valt op.
Klanten vinden de wagen lief,
schattig en warm. En het
ruikt er ontzettend lekker.”

Dean Hennen werkt zes dagen per week en is bijna
iedere dag de baan op. Met zijn foodtruck gaat hij
weekmarkten, jaarmarkten, evenementen en
festivals af. Goed weer doet wonderen. De zomer is
het hoogseizoen. Dan doet hij een campingtoer in
Brabant, Limburg en België. Op menig camping is hij
een goede bekende geworden. Zijn knabbels en
babbels vallen in de smaak. “Klanten hebben een
geheugen voor alles wat lekker is. En waar ze dat
lekkers kunnen halen.”

Niet voor watjes
Een eigen bedrijf, een eigen foodtruck, een eigen plek
onder de zon. Het klinkt te mooi om waar te zijn.
Komt dat zomaar uit de lucht te vallen of kom je
beren op je pad tegen? Dean: “Dat laatste kun je wel
stellen. Je moet knokken voor je plek. Je hebt te
maken met jaloezie. Sommige concurrenten gunnen
je het licht in de ogen niet. De hobbybakkers vormen
een plaag. Zij hebben doordeweeks een vaste baan
met vast inkomen en gaan in de weekenden de markt
op. Dat zorgt voor oneerlijke concurrentie terwijl ik

Twijfels? Welke twijfels?
Het kost kruim, een eigen zaak. Je draait lange dagen,
hebt weinig tijd voor je gezin en leuke uitjes met
dochterlief zijn op een hand te tellen. Als je niet op
weg bent, moet er wel gepoetst worden. En, oh ja,
dan heb je ook nog al die kleine klusjes. Hebben Dean
en Cindy hier goed aan gedaan? Is dit het allemaal
waard? “Ik kan niet goed tegen onzekerheid,”
vertrouwt Cindy toe. “Ik heb wel eens overwogen om
te stoppen.” Dean daarentegen dendert door. Hij kent
geen twijfel. “Ik pieker er niet over om te stoppen.
Onzekerheid hoort bij het ondernemerschap.”

Samen plannen maken
Je wilt een eigen bedrijf beginnen. Hoe zet je dat
op poten? Dean Hennen is begonnen met een
ondernemersplan. Aanvankelijk dacht hij aan
gebrande noten. Hij heeft zijn plan getoetst bij
Senzer. Niet levensvatbaar, luidde het oordeel.
Te veel concurrentie van supermarkten en moeilijk
te ﬁnancieren. Met zijn tweede plan had hij meer
succes. “Senzer heeft opnieuw meegekeken, tips

Bedr˜f beginnen
vanuit een uitkering
Heb je een uitkering via Senzer en wil je
een onderneming starten? Of ben je als
ondernemer in ﬁnanciële problemen
terecht gekomen? Onder bepaalde
voorwaarden kun je een beroep doen op
de wettelijke regeling ‘Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (Bbz)’.
Je kunt tijdelijk ﬁnanciële ondersteuning
en/of een bedrijfskrediet krijgen. Ook is
het mogelijk begeleiding te krijgen.
Meer weten?
Op onze website https://www.senzer.nl/
werk-voor-jezelf-beginnen vind je meer
info. Iets voor jou? Neem dan contact op
met je participatiecoach.
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Klein sprongetje
wagen?

lef tonen in prakt˜k

“Ik wilde graag
vakkenvuller worden”

Eigenlijk wil je heel graag weer aan de slag,
maar je zit niet lekker in je vel. Hierdoor ben je
bang om een sprongetje in het diepe te maken.
Wij helpen je graag om weer vooruit te durven
kijken, door bij te springen waar nodig. Maar
ook dat jij weet dat er altijd iemand zal zijn

sen
Hein Pero en Han Philip

Ken je de zeven zekerheden van Jumbo? Daar kun je nu een achtste aan toevoegen: Hein Pero! Met zijn
inzet zijn klanten er zeker van dat al het bier, alle frisdranken en alle chips strak in het winkelschap staan
of liggen. En als klanten vragen hebben, dan helpt Hein graag. “Service met een glimlach,” zegt hij.
Beschut werken

Contract

Bij Jumbo in Deurne werkt Hein (18) in een beschutte omgeving. Verstandelijke
handicap geen bezwaar. Hij is gek op laden en lossen. Het magazijn kent hij op
zijn duimpje. De rolcontainer met kratten fris en bier stuurt hij behendig door de
nauwe gangen naar de winkel. Waarna hij alles keurig netjes op zijn plek zet.
Ook de diepvries vult hij bij. “Vakken vullen is een vak. Een leuk vak,” vertelt hij.

“Ik heb mijn draai gevonden bij Jumbo,” vertelt Hein die VSO-PrO (Voortgezet Speciaal
Onderwijs – Praktijk Onderwijs) gevolgd heeft. “Maar ik heb moeten zoeken. Eerst heb
ik stagewerkplekken gehad bij Dorel (Maxi-Cosi), Fletcher Hotel en Albert Heijn. Of er
waren te veel prikkels of het was net iets te hoog gegrepen. Bij Jumbo viel alles op zijn
plaats. Hier is duidelijkheid, overzicht. Mijn collega’s vertellen wat ik moet doen. Zij
begeleiden mij, evenals een jobcoach. Het gaat steeds beter. Ik ben netter gaan
werken. En daardoor sneller. Ik heb een contract gekregen voor zes maanden.”

Cadeautje
Hein heeft niet alleen plezier op zijn werk maar ook in zijn vrije tijd. Voetbal is zijn lust
en zijn leven. Zelf trapt hij graag een balletje. En als hij niet in het veld staat, dan
moedigt hij zijn neven aan, in Deurne. Ook vind je hem regelmatig voor de tv. “Ja,
Engels voetbal vind ik prachtig. Van mijn ouders heb ik een abonnement gekregen op
Fox Sports. Als cadeautje voor mijn contract bij Jumbo!”

T°d om
wakker
te worden!
Eigen baas worden. Een droom voor velen.
Ook die van jou? Maar weet je niet waar te
beginnen? Dan wordt het tijd om jouw
slaapmasker af te doen. Wij kennen namelijk
de weg in het ‘oerwoud’ aan instanties,
regels en wetgeving maar al te goed. We
helpen je graag met het zetten van de eerste
stappen om jouw droom te verwezenlijken,
want een goed begin is het halve werk!
Ook eigen baas worden?
Lees het verhaal van Alma Hendriks,
in de editie van Juli 2018, pagina 10.
Of neem contact met ons op voor
een gratis adviesgesprek.

waar je op kan terugvallen.
Ook klaar om een nieuwe stap te zetten?
Lees het verhaal van Ilse Spoormakers,
in de editie van December 2018, pagina 10.
Daarnaast kan je contactpersoon bij
Senzer je verder helpen.

tip
top
Ik wil weer gaan werken,
bij een bedrijf of misschien wel mijn
eigen onderneming starten.

Alleen wat houdt mij tegen?
Op deze pagina vind je verschillende
tips om te gaan werken!

Lees verhalen uit oudere edities via: www.senzer.nl/publicaties

De werkzoeker!
Streep de woorden weg, vind de oplossing en win!

Hein Pero en de rolcontainer: twee handen op een buik.

Vakken vullen is het vak van Hein Pero. Het bier, de frisdranken
en de chips staan goed in het schap. Uitnodigend zelfs.

Vangnet
Kun jij wat hulp gebruiken om aan het werk te komen of aan het
werk te blijven? Jaarlijks gaan honderden mensen via ons aan de
slag bij grote en kleine bedrijven en instellingen in de regio. In
verschillende banen en met ondersteuning op maat. Vaak kun je
meerdere werkplekken ‘uitproberen’ en werkervaring opdoen. Zoals
Hein. Voor aanpassing van de werkplek en voor begeleiding wordt
gezorgd, als dat nodig is. Helemaal afgestemd op jouw situatie. Blijkt
het toch niet de juiste plek? Je kunt altijd terugvallen op Senzer!
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Oplossing:

BEROEP
DUWEN
INDICATIE
JOBCOACH
LANGZAMER
MOGEL˜KHEDEN
ONDERNEMER
ONDERNEMING
OPGETOGEN

PROEFPERIODE
SCHOMMEL
TERUGVALLEN
VERDIEPEN
VERTROUWEN
WERKGEVER
WERKSTAPPEN
ZEKERHEID
Z˜L˜N

Oplossing gevonden?
Mail: communicatie@senzer.nl
Post: Senzer
Team Communicatie
Postbus 272
5700 AG Helmond

The sky’s
the limit
Ontvang je nu bijstand en wil je je eerst
voorbereiden op het ondernemerschap?
Voordat je in de startblokken schiet, kan je
vanuit ons intensieve begeleiding en/of
scholing voor het opstarten van een bedrijf
krijgen . Via de wettelijke regeling Bbz zijn er
kansen om jouw plannen werkelijkheid te
laten worden. Senzer voert -als werkbedrijf- in
de regio Helmond-De Peel de Bbz-regeling uit.
Meer weten?
Lees het verhaal van Dean Hennen en
Cindy Kooijenga, in deze editie, pagina 8.
Of kijk op onze website https://www.
senzer.nl/werk-voor-jezelf-beginnen
Je kunt ook contact opnemen met je
participatiecoach.

win

Win een dinerbon
van restaurant

12

Hagelnieuwe
werkplekken

Senzer en LIPS+ hebben hun intrek genomen in een hagelnieuw bedrijfsgebouw
aan het Wolfswater in Gemert. Het Logistiek Centrum Gemert van LIPS+ verhuist
naar deze plek. Huurlinnen en dekbedden worden er ingepakt. Vervolgens gaat
dat samen met persoonswas op transport naar zorginstellingen in het hele land.
Dit logistieke werk wordt uitgevoerd samen met Senzer. Op de locatie is ook
ruimte voor werkzaamheden voor andere klanten van Senzer, waaronder Eurofast
(dak- en wandsystemen). In het nieuwe pand gaan 65 mensen via Senzer aan de
slag. Er zijn ook leerwerkplekken voor uitkeringsgerechtigden en er is een actieve
samenwerking met GGZ en ORO voor arbeidsmatige dagbesteding.
Wethouder Wilmie Steeghs verrichtte op 22 november de feestelijke opening
tijdens een feestavond voor relaties en medewerkers en hun familie.

In ‘t
zonnetje
Voor vrouwen met een verblijfsvergunning is de weg naar
werk of op een andere manier
meedoen in de maatschappij
vaak lang en vol hobbels. Zaken
als taalachterstand, gebrekkige
opleiding en cultuurverschillen
zorgen vaak voor afzondering en
afhankelijkheid. Genoeg reden

K˜kje
in de kamers
k
Hendriks Hoteldiensten zorgt ervoor dat de kamers in
het Inntel Art hotel in Eindhoven er altijd netjes uitzien.
En daarbij kunnen ze wel wat hulp gebruiken. Senzer
ging dus met een aantal werkzoekenden een kijkje
nemen. Na een hartelijke ontvangst met een kopje koﬃe
volgde een interessante rondleiding. Kamermeisjes en
kamerheren vertelden enthousiast over hun werk in het
hotel. Het is een leuke mengeling van collega’s en er
werd dan ook in allerlei talen uitleg gegeven.

voor Senzer, LEVgroep, gemeente
Geldrop-Mierlo, Het Goed,
Werkvloertaal, de Bibliotheek,
Leef! en Maatschappelijk Belang
Brabant om de handen ineen te
slaan. Samen zijn we een intensief

Heb je de rondleiding
gemist en interesse om
te werken in een hotel?
Vraag ernaar bij je
contactpersoon
binnen Senzer.

hele warme
en gezellige
feestdagen!

begeleidingstraject gestart voor
Eritrese vrouwen. Ze zijn bij Het
Goed enthousiast begonnen met
het zetten van stappen op weg
naar een mooie (werk)toekomst in
Geldrop-Mierlo. Om dat te vieren
zette wethouder Looijmans alle
betrokkenen extra in het zonnetje.

Afmelden
De Senzer Inspiratiekrant is er voor iedereen
die via Senzer aan de slag is of op weg is/wil
naar (ander) werk. We laten je graag zien wat
er allemaal mogelijk is via Senzer.
Wil je deze krant niet langer ontvangen?
Dat vinden we natuurlijk jammer!
Afmelden kan op de volgende manieren:
• Mail: communicatie@senzer.nl
• Brief: Antwoordnummer 104, 5700 VB
Helmond (postzegel niet nodig)
• Online: www.senzer.nl/krant
Vermeld daarbij je naam, adresgegevens
en telefoonnummer.

